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Voorwoord 

Met genoegen presenteren we hierbij het hoofdrapport van het onderzoek 

‘Concurrentieverhoudingen en Marktmacht in het Openbaar Vervoer’. Naast dit 

hoofdrapport is er een apart rapport met bijlagen verschenen. Dit rapport bevat: 
· De marktbeschrijving van de NMa Vervoerkamer i.o. 

· Een beschrijving van de concurrentieverhoudingen in het buitenland 

· Een beschijving van de situatie in andere sectoren in Nederland. 
 

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer in 

nauwe samenwerking met de begeleidingscommissie die bestond uit de volgende 
personen: 

Marco Kouwenhoven    NMa Vervoerkamer i.o. 

Peter Bakker     Adviesdienst Verkeer en Vervoer 
Peter van der Wilk    Adviesdienst Verkeer en Vervoer 

Petra de Roover    Directoraat Generaal Personenvervoer 

 
De uitgebreide discussies in de begeleidingscommissie hebben in grote mate bijgedragen 

aan het uiteindelijk resultaat. Daarnaast danken we degenen die meegewerkt hebben aan 

de interviews voor hun openheid en ter beschikking gestelde tijd:  
Dhr. G.C.N. Eijkelboom & J.R. Troelstra Connexxion 

Dhr. R. Leijenaar & W. van Tilburg  CVOV 

Dhr. T. Kaper     HTM 
Dhr. T. Kienhorst    BBA 

Dhr. W. Michel & G.J. Niezink   Regio Twente 

Dhr. H. Offermans    Provincie Friesland 
Dhr. G.P. Overbeek    Arriva  

Dhr. P. Rietveld    VU Amsterdam 

Dhr. R. Schoonveld    ROVER 
Dhr. F. van Setten    Syntus 

Dhr. P.W.M. Veelenturf & R. Westerbeek Provincie Noord-Brabant 

Dhr. W.W. Veeneman    TU Delft 
Dhr. D.M. van der Velde   Erasmus Universiteit Rotterdam 

Dhr. J.W. Wieltink    Gemeente Amersfoort 

Dhr. J. Zwama     MTI 
 

Tevens danken we onze buitenlandse collega’s die de e-mail enquête beantwoord hebben, 

alsmede mevr. Duchène (GART, Frankrijk) en Cristóbal Pinto (CRTM, Madrid) voor hun 
uitgebreide informatie over de concurrentieverhoudingen in hun eigen land. 
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We hopen en verwachten met deze studie een vruchtbare bijdrage te hebben geleverd aan 

de besluitvorming omtrent het al dan niet inwerking stellen van de marktmachtartikelen 

in de Wet Personenvervoer 2000.  
 

 

Het ECORYS projectteam 
 

Sytze Rienstra (projectleider) 

Broos Baanders 
Freek Bruggert 

Rik Lebouille 
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Samenvatting 

Achtergrond en opzet 

De Wet Personenvervoer 2000 (WP 2000) kent artikelen die de Minister de bevoegdheid 

geven om in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMVB) nader te regelen dat bij het 

verlenen van concessies voor het openbaar vervoer marktpartijen met een overheersende 
marktpositie van mededinging kunnen worden uitgesloten. Er is toegezegd dat de 

Minister op korte termijn via een onderzoek zal bezien of en hoe aan deze artikelen 

invulling zal worden gegeven. De onderhavige studie vormt onderdeel van dit onderzoek, 
dat is tot stand gekomen in samenwerking met de NMa. De centrale vraag hierbij is of de 

gevonden concurrentiebelemmeringen het zinvol maken de marktmachtartikelen in te 

voeren. 
 

 

Beschrijving van de markt 

De markt heeft een aantal kenmerken die duiden op marktmacht. Zo is er een sterke 
concentratie, relatief veel overheidsbemoeienis en relatief weinig invloed van de 

eindgebruiker. Al deze aspecten zorgen mogelijk voor marktmacht en het belemmeren 

van de concurrentie. 
 

De WP 2000 beperkt zich tot de Nederlandse markt, dit is derhalve ook de relevante 

markt voor deze studie. De Wet doet echter geen uitspraak over de precieze afbakening 
van de markt. De NMa hanteert vijf definities: 

1. De totale OV-markt – de omzet is €3,1 mld. 

2. De betwistbare OV markt (op termijn van enkele jaren) zonder het hoofdrailnet 
dat voorlopig niet wordt aanbesteed – de omzet is €1,9 mld. 

3. Het stads- en streekvervoer: zonder regionale spoorlijnen – de omzet is €1,7 mld. 

4. Het openbare busvervoer - het tram- en metrovervoer hoeft wellicht niet 
aanbesteed te worden – de omzet is €1,2 mld. 

5. Betwistbaar busvervoer (heden): het busvervoer in de grote steden hoeft 

vooralsnog ook niet aanbesteed te worden – de omzet is €0,9 mld. 
 

De volgende tabel presenteert de marktaandelen bij diverse afbakeningen. 
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Tabel S1 Marktaandelen bij diverse marktafbakeningen, in procenten 

 

Bedrijf Totaal OV Betwistbaar 

OV 

Stads- & 

streekvervoer 

Openbaar 

busvervoer 

Betwistbaar 

busvervoer 

Arriva 4 6 7 10 12 

Connex (BBA & SBM) 4 6 6 9 11 

Connexxion (+ Hermes) 20 33 37 51 72 

GVB A’dam 10 17 19 7 - 

GVU 2 3 3 4 - 

HTM (+ SVD) 5 8 9 9 - 

Noordned1 2 3 2 2 3 

Novio 1 2 2 3 - 

NS 44 10 - - - 

RET 7 12 13 3 - 

Syntus2 1 2 1 1 2 

Overig3 0 0 0 1 1 

Totaal4 100 100 100 100 100 

1. Eigendom van NS en Arriva 

2. Eigendom van NS, Connexxion en Keolis 

3. MTI, OAD, TCR 

4. Door afrondingsverschillen tellen de kolommen niet altijd precies op tot 100 

Bron: NMa – zie bijlagenrapport. De percentages zijn hier afgerond op hele aantallen. 

 

Hieruit volgt dat de definitie van de markt van essentieel belang is voor het beeld dat de 

markt geeft. Er zijn tot op heden diverse aanbestedingen geweest, in de zomer van 2002 
was zo’n 6% van de stads- en streekvervoermarkt aanbesteed. Aanvankelijk won vrijwel 

overal de zittende vervoerder de concessie, maar bij de meer recente aanbestedingen is de 

concessie een aantal malen gewonnen door een ander vervoerbedrijf (Drechtsteden e.a., 
Rivierenland, BRU noordwest). 

 

 

Concurrentiebelemmeringen in de OV markt 

Inwerkingstelling van de marktmachtartikelen is zinvol als er concurrentiebelemmeringen 

zijn en als de artikelen deze opheffen. Veelal zijn er ook alternatieven om deze 

belemmeringen op te heffen. De volgende tabel vat de belangrijkste belemmeringen, 
alternatieve oplossingen en het effect van de inwerkingstelling van de 

marktmachtartikelen. 

 
 

Tabel S2  Marktverstoringen, oplossingen en de mogelijke rol van de marktmachtartikelen 

 

Type verstoring Werken 

marktmachtartikelen? 

Andere oplossingen 

Toetreding   

De markt is ondoorzichtig 

voor buitenlanders 

De concurrentie vanuit 

Nederland wordt 

· Beter marketen door overheden 

· Betere informatie verschaffen 
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beperkt, dus wordt deze  

aantrekkelijker voor 

buitenlandse bedrijven 

· Ticketintegratie aanpassen 

Stedelijke markt is niet 

geopend en gvb’s mogen nog 

niet meebieden. Dit beperkt de 

grootte van de markt en de 

concurrentie. 

Nee. Dit gebeurt in toekomst vanzelf, dit 

proces kan versneld worden. 

Markt is niet aantrekkelijk 

voor kleine vervoerders 

vanwege risico’s. 

De concurrentie wordt 

beperkt, dus wordt 

meedoen 

aantrekkelijker. 

· Kleinere concessiegebieden 

· Beter marketen door overheden 

· Vervoer aanbesteden naar type 

vervoer 

Overname personeel 

onaantrekkelijk voor nieuwe 

vervoerders. 

Nee. · Betere richtlijnen maken 

· Personeel onderbrengen bij 

overheid 

Materieel en stallingen zijn 

moeilijk te verkrijgen. 

Nee. · Tweede hands materieel markt 

stimuleren 

· Afspraken tussen vervoerders 

stimuleren of afdwingen 

· Concessietermijn verlengen 

hetgeen risico’s verlaagt. 

· Materieel en stallingen eigendom 

maken van de overheid 

   

Uittreding   

Kleine bedrijven hebben 

relatief hoge kosten bij 

uittreding. 

Nee. · Tweede handsmarkt voor materieel 

stimuleren 

· Materieel en stallingen eigendom 

maken van overheid 

· Betere afspraken en regelingen 

stimuleren of afdwingen 

   

Ongelijke toegang informatie   

Zittende vervoerder heeft 

gemakkelijk toegang tot 

informatie. 

Nee. Zittende vervoerder uitsluiten (kan 

ook kleine vervoerder zijn) 

   

   

Schaalvoordelen   

Materieel- en brandstofinkoop 

is voordeliger voor grote 

bedrijven. 

Ja, maar alleen van 

grote nationale 

bedrijven (niet 

internationaal 

opererende). 

Maximum marktaandeel op Europese 

markt vastleggen. 

Kleine bedrijven kunnen niet 

teveel offertes tegelijk 

schrijven. 

Nee. Timing aanbestedingen coördineren. 

Financiële en organisatorische Ja, maar alleen van Maximum marktaandeel op Europese 
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slagkracht grote bedrijven 

beperkt concurrentie vanuit 

kleinere bedrijven. 

grote nationale 

bedrijven (niet 

internationaal 

opererende). 

markt vastleggen. 

Schaalvoordelen treden wel bij 

spoorvervoer op. 

Nee. Toegang gemakkelijker maken. 

   

Ongelijke positie   

Overheidsbedrijven hebben 

minder financiële druk. 

Ja, als het daardoor 

uitgesloten bedrijf een 

overheidsbedrijf is. 

Probleem is 

waardevermindering 

overheidsbezit. 

· (deels) privatiseren 

Mogelijke kartelvorming Nee Toezicht 

Kruissubsidies van 

onderhandse naar aanbestede 

concessiegebieden (is niet 

aangetoond). 

Ja, als het uitgesloten 

bedrijf relatief veel 

onderhandse concessies 

heeft. 

Dit probleem lost zich vanzelf op als 

de gehele markt aanbesteed is. 

 
 

Conclusies 

De artikelen kunnen met name op korte termijn een aantal concurrentiebelemmeringen 

opheffen: toetreding wordt aantrekkelijker voor buitenlandse en/of kleinere Nederlandse 
vervoerders als er sterke vervoerders in Nederland uitgesloten worden, de markt wordt 

sneller herverdeeld en mogelijke voordelen van bedrijven die in overheidshanden zijn 

belemmeren de concurrentie minder.  
 

Er zijn echter ook belangrijke nadelen. Het aantal concurrenten wordt op korte termijn 

juist beperkt en de concurrentieverhoudingen worden voor een deel op Europees niveau 
bepaald, marktmachtartikelen op nationaal niveau zijn dan minder zinvol. Bovendien 

leidt de activering waarschijnlijk tot een waardevermindering van overheidsbezit. 

 
In landen waar al langer sprake is van aanbestedingen blijkt dat er over het algemeen 

sprake is van een sterke concentratie en een beperkt aantal biedingen. Toch is nergens 

(een kleine uitzondering daargelaten) gekozen voor sectorspecifieke regulering.  
 

In veel gevallen zijn er meer directe manieren mogelijk om concurrentiebelemmeringen 

te beperken, zoals het (deels) verkopen van overheidsbezit en het direct stimuleren of 
afdwingen van betere afspraken omtrent stallingen, materieel en personeel tussen oude en 

nieuwe vervoerders.  Op de langere termijn is de verwachting dat de concurrentie in ieder 

geval zal toenemen door het op de markt komen van stedelijke concessiegebieden en 
regionale spoorlijnen, alsmede door de introductie van de chipkaart. 

 

Gezien de nadelen van inwerkingstelling van de marktmachtartikelen en de indirecte 
wijze waarop deze concurrentiebelemmeringen opheffen, adviseren we daarom: 
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· De concurrentie via andere maatregelen dan de marktmachtartikelen te 

bevorderen. 

· Vooralsnog af te wachten hoe de markt zich de komende jaren ontwikkelt. Na 
2007 zal de markt zich naar verwachting min of meer stabiliseren en bestaat meer 

zicht op de concurrentieverhoudingen. Dan kan opnieuw bekeken worden of de 

marktmachtartikelen in werking zouden moeten treden. 
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1 Marktwerking en marktmacht 

1.1 Achtergrond bij de studie 

De Wet Personenvervoer 2000 (WP 2000) kent artikelen die de Minister de bevoegdheid 

geven om in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMVB) nader te regelen dat bij het 

verlenen van concessies voor het openbaar vervoer marktpartijen met een overheersende 
marktpositie van mededinging kunnen worden uitgesloten. In het bijzonder gaat het om 

de artikelen 51 tot en met 60 van de WP 2000. 

 
Er is toegezegd dat de Minister op korte termijn zal bezien of en hoe aan deze artikelen 

invulling zal worden gegeven. Artikel 108 lid 4 bepaalt dat de Minister onderzoek kan 

doen naar de ontwikkeling van de concurrentieverhoudingen op de Nederlandse markt 
voor openbaar vervoer. De onderhavige studie vormt onderdeel van dit onderzoek, dat is 

tot stand gekomen in samenwerking met de NMa. 

 
 

1.2 Probleemstelling 

In het projectplan zijn de volgende onderzoeksvragen gesteld: 

1. Hoe ontwikkelen zich de concurrentieverhoudingen op de Nederlandse markt 
voor openbaar vervoer? 

2. Hoe regelt men in het buitenland het toezicht op het ontstaan van overheersende 

posities op de markt voor het openbaar vervoer? 
3. Geeft dit aanleiding voor de minister om aan de bevoegdheden van de minister 

ten aanzien van de marktmachtartikelen in de WP2000 invulling te geven?  

 
 

1.3 Opzet van de studie en dit rapport 

De NMa heeft een beschrijving van de markt gemaakt waarvan ECORYS de 

belangrijkste zaken heeft overgenomen en samengevat. Daarnaast is een scan uitgevoerd 

van de concurrentieverhoudingen in het buitenland, is gekeken naar lessen die getrokken 
kunnen worden uit de ontwikkelingen en regulering in andere sectoren en is een serie 

interviews gehouden met aanbestedende overheden, vervoerbedrijven en experts. 

 
De studie bestaat uit dit hoofdrapport waarin de resultaten van de bovengenoemde 

onderdelen worden samengevat in een analyse van marktverstoringen en een advies over 

de inwerkingstelling van de marktmachtartikelen. 
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In een afzonderlijk bijlagenrapport zijn de NMa analyse van de markt, de resultaten van 

de scan van regulering in het buitenland en de analyse van andere sectoren uitgebreid 

opgenomen. 
 

Dit rapport is als volgt opgezet. Hoofdstuk 2 geeft een samenvatting van de 

marktbeschrijving en feitelijke informatie over de concessieverlening tot dusverre op 
basis van onderzoek van de NMa. Hoofdstuk 3 presenteert een marktanalyse waarin de 

resultaten van de buitenlandscan, de analyse van overige sectoren en de interviews 

verwerkt zijn. Hoofdstuk 4 geeft de belangrijkste conclusies. 
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2 Beschrijving van de markt 

2.1 Achtergrond 

Marktwerking, openbare aanbesteding, verbetering van de kwaliteit en het verminderen 

van subsidies zijn kernwoorden in de Wet Personenvervoer 2000. De wet beoogt een 

dubbele doelstelling te realiseren:  
· de kwaliteit van het OV te verbeteren 

· de kostendekkingsgraad te verhogen 

 
Een belangrijk onderdeel van de wet is de decentralisatie: lokale en regionale overheden 

worden verantwoordelijk voor de uitvoering van het stads- en streekvervoer. Dit vervoer 

heeft een specifieke marktvorm: elke concessie resulteert immers in een regionaal 
monopolie voor OV diensten. De uiteindelijke klant (de reiziger) heeft geen keuze, deze 

wordt gemaakt door de aanbestedende overheid. De concurrentie vindt plaats bij het 

aanbesteden door de regionale overheid (zie figuur 2.1). Verder subsidieert de regionale 
overheid de geselecteerde vervoerder zodat er altijd regulerende afspraken nodig zijn.  

 

 

 

Figuur 2.1 De ‘getrapte’ OV markt  

 

 
Voordat we ingaan op de concurrentieverhoudingen in het OV en de vraag of er sprake is 

van marktmacht geven we eerst een feitelijke beschrijving van de markt. Deze  

beschrijving is vrijwel geheel gebaseerd op de NMa rapportage uit het bijlagenrapport. 
 

Markt 1:
Overheid-

Markt 2:
-Reiziger

Vervoerder
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2.2 De markt 

Hoewel de WP 2000 aangeeft dat er mogelijk marktmachtregulering nodig is gebaseerd 

op marktaandelen, wordt niet duidelijk aangegeven wat de relevante markt is en dus op 

welke marktafbakening de percentages gebaseerd dienen te worden. Er kan een 
onderscheid gemaakt worden tussen de relevante produktmarkt en de relevante 

geografische markt, Het is een uitgemaakte zaak dat de geografische markt Nederland is, 

de WP 2000 noemt dit expliciet. Over de relevante productmarkt is geen beslissing 
genomen.  

 

Het (regionale) spoorvervoer neemt (vooralsnog) een aparte positie in. Hoewel dit zeker 
als onderdeel gezien kan worden als het stads- en streekvervoer, valt deze markt niet 

onder de Wet Personenvervoer 2000. Daarom bespreken we deze markt apart (paragraaf 

2.2.2). 
 

 

2.2.1 Het stads- en streekvervoer (bus) 

Oorspronkelijk was voorzien dat in 2003 35% van het regionale busvervoer aanbesteed 

zou zijn, gevolgd door het gehele streekvervoer eind 2006. Inmiddels is duidelijk dat de 
35% in 2003 niet gehaald wordt, maar is het nog wel de bedoeling dat alle gebieden in 

2006 aanbesteed zijn. Vooralsnog zijn overigens steden die op 1 januari 1996 

gemeentelijke vervoerbedrijven (gvb’s, zie artikel 64) hadden (Amsterdam, Rotterdam, 
Den Haag, Utrecht, Groningen, Dordrecht, Nijmegen en Maastricht) tot 2006 niet 

verplicht aan te besteden, al mag het wel. In 2006 zou vervolgens 35% van de markt 

aanbesteed moeten zijn en in 2007 de rest van het stadsvervoer (artikel 65/66). 
 

Indien deze steden eerder aanbesteden, mogen de desbetreffende gvb’s ook meebieden op 

andere concessies, anders mag dit niet (het wederkerigheids- of reprociteitsprincipe). Dit 
principe geldt overigens ook voor buitenlandse bedrijven: indien een land zijn markt 

openstelt voor Nederlandse bedrijven, dan mogen bedrijven uit dit land ook bieden op 

Nederlandse concessies. 
 

Streekvervoer 

Er zijn in het streekvervoer drie grote aanbieders te onderscheiden en één nieuw bedrijf 
dat actief meedoet bij aanbestedingen: 

· Arriva: dit bedrijf heeft een Engelse moeder, heeft in het verleden bedrijven in 

het noorden overgenomen en heeft het noorden nu dan ook als ‘kerngebied’; 
· BBA: dit bedrijf heeft een Franse moeder (Connex) en heeft zijn thuisbasis met 

name in Noord-Brabant; 

· Connexxion: dit is een bedrijf waarvan de aandelen volledig in handen zijn van 
de rijksoverheid. Connexxion is een fusieproduct van verschillende 

streekvervoerbedrijven en rijdt met name in het westen, midden en oosten van het 

land, alsmede in Zeeland. Hermes, rijdend in het zuiden (voornamelijk Limburg) 
heeft Connexxion als grootaandeelhouder, zodat dit bedrijf de facto niet een extra 

partij op de markt is. 
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Stadsvervoer Nederland BV heeft meegedaan aan recente aanbestedingen, maar heeft nog 

geen concessie gewonnen. Het bedrijf heeft de gvb’s HTM (Den Haag), SVD (Dordrecht, 

dit is een dochter is van HTM) en Novio (Nijmegen) als moeders. Er lopen nog 
gerechtelijke procedures over de vraag of dit bedrijf mag bieden op concessies, aangezien 

de moederbedrijven zelf niet mogen bieden totdat hun eigen markt opengesteld is. 

 
TCR (Taxi Centrale Renesse) heeft de concessie op Vlieland gewonnen, het is echter niet 

de verwachting dat dit bedrijf zelfstandig op ‘grote’ concessies gaat inschrijven. OAD 

rijdt in een beperkt gebied in Twente, dit bedrijf lijkt zijn activiteiten niet uit te willen 
breiden. MTI rijdt in de kleinere (plattelands)steden Meppel, Hoogeveen en Oss. Verder 

zijn er twee bedrijven opgericht die het streekvervoer en regionale spoorlijnen 

gezamenlijk exploiteren – deze concessies zijn overigens onderhands gegund. Dit zijn: 
· Syntus in de Achterhoek – dit is eigendom van Connexxion, NS en Keolis 

(Frankrijk, heeft SCNF als moeder). 

· Noordned: dit bedrijf bedient West en Midden Friesland en is eigendom van 
Arriva, NS en ABN-AMRO.  

 

Op dit moment (zomer 2002) is zo’n 6% van de stads- en streekvervoermarkt openbaar 
aanbesteed (afgezien van het regionaal spoorvervoer). Onderstaande tabel geeft een 

overzicht van de aanbestede gebieden. 

 
 

Tabel 2.1 Overzicht aanbestedingen tot nu toe 

Concessie Datum Offertes Oud Nieuw 

Leeuwarden 1-1-2002 Arriva, BBA, 

Connexxion 

Arriva Arriva 

Vlieland 1-1-2002 Arriva, TCR Arriva TCR 

Terschelling 1-1-2002 Arriva Arriva Arriva 

Ameland 1-1-2002 Arriva Arriva Arriva 

Schiermonnikoog 1-1-2002 Arriva Arriva Arriva 

Hoekse Waard 1-1-2002 Arriva, BBA, C’xxion Connexxion Connexxion 

Nrd-Brabant Oost 1-1-2002 BBA, Hermes, Novio  BBA + Hermes BBA 

Friesland Oost 1-9-2002 Arriva, Connexxion Arriva Arriva 

Nrd Holland Nrd 

+ Alkmaar 

15-12-2002 Arriva, BBA, 

Connexxion 

Connexxion Connexxion 

Amersfoort 15-12-2002 Arriva, BBA, C’xxion, 

Stadsvervoer NL 

Connexxion Connexxion 

BRU Noordwest 15-12-2002 Arriva, BBA, 

Connexxion 

Connexxion BBA 

Rivierenland 1-1-2003 Arriva, BBA, C’xxion, 

Stadsvervoer NL 

BBA + Hermes Arriva 

Drechtsteden, 

Alblasserwaard, 

Vijfherenlanden 

1-1-2003 Arriva, BBA, C’xxion, 

Stadsvervoer NL 

Connexxion Arriva 

Midden Zeeland 14-3-2003 Arriva/TCR, BBA, 

Connexxion 

Connexxion Connexxion 

Bron: NMa, 2002 (zie bijlagenrapport). 
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Aanvankelijk won vrijwel overal de zittende vervoerder de concessie, maar bij de meer 

recente aanbestedingen is de concessie een aantal malen gewonnen door een ander 

vervoerbedrijf (Drechtsteden e.a., Rivierenland, BRU noordwest).  
 

Stadsvervoer 

In de kleinere en enkele grotere steden rijden de streekvervoerders, afgezien van de acht 
eerder genoemde steden. De bedrijven in deze steden mogen niet meedoen aan 

aanbestedingen zolang hun eigen markt nog niet voldoende opengesteld is (uiterlijk in 

2007). Drie bedrijven zijn (nog) niet zelfstandig, maar zijn gemeentelijke diensten: 
· GVB in Amsterdam/ROA. 

· RET in Rotterdam/Rijnmond. 

· GVU in Utrecht/BRU. 
 

Twee bedrijven zijn zelfstandig (NV’s), maar gemeentelijk eigendom: 

· HTM in Haaglanden.  
· Novio in Nijmegen. 

 

Drie bedrijven zijn door hun gemeente aan een OV-bedrijf verkocht: 
· SVD in Dordrecht – nu eigendom van HTM. 

· SBM in Maastricht – nu eigendom van Connex. 

· Arriva Groningen – nu eigendom van Arriva. 
 

 

2.2.2 Het regionale en stadsgewestelijke spoorvervoer 

Het spoorvervoer wordt vooralsnog georganiseerd via een aparte spoorwegwet. De HSL 

Zuid is openbaar aanbesteed evenals enkele regionale spoorlijnen: in noordoost 
Groningen heeft Noordned de concessie gewonnen, de lijn Almelo-Mariënberg is 

gewonnen door Connexxion die de exploitatie heeft doorbesteed aan Syntus. Het 

hoofdrailnet wordt onderhands aan NS gegund voor de periode 2005-2015. Syntus en 
Noordned hebben verder onderhands de concessies in respectievelijk de Achterhoek en 

noordwest-Friesland gekregen. 

 
De komende jaren zullen waarschijnlijk meer lijnen openbaar aanbesteed worden, te 

beginnen met de lijn Zutphen-Hengelo-Oldenzaal (een overzicht van alle regionale lijnen 

is gegeven in het bijlagenrapport). De aanbestedingen vinden vooralsnog plaats op basis 
van het experimenteerartikel in de WP 2000. 

 

Deze regionale lijnen gaan in het kader van de decentralisatie ook onder de 
verantwoordelijkheid van de regionale overheden vallen. De Concessiewet 

Personenvervoer per Spoor ligt op dit moment bij de Eerste Kamer. Als deze wet 

aangenomen wordt, wordt deze geïntegreerd met de WP 2000, naar verwachting zal dit 
per 1 januari 2004 het geval zijn. De keuze of regionale lijnen apart of in samenhang met 

het busvervoer worden aanbesteed ligt bij de regionale overheid. 

 
Na 2007 wordt wellicht ook het stadsgewestelijk spoorvervoer rond de grote steden 

aanbesteed, hier wordt later over besloten. Dit levert extra problemen op, aangezien op de 

infrastructuur ook andere treinen rijden.   
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2.3 De grootte van de markt 

Bij het bepalen van de mate van concurrentie en het aantal spelers speelt het begrip 
‘relevante markt’ een grote rol: Wat is de markt waarop geconcurreerd wordt? Dit is van 

belang indien gekeken wordt naar hoeveel partijen er zijn die concurreren en welk 

marktaandeel deze partijen hebben. De WP 2000 geeft aan dat de relevante markt beperkt 
is tot Nederland en het OV, maar geeft niet aan welke typen OV al dan niet tot de 

relevante markt behoren. 

 
De NMa onderscheidt vooralsnog 5 alternatieve definities van markten, zonder een 

uitspraak te doen over wat de relevante markt is in het kader van de WP 2000 (zie tabel 

2.2)1. 
 

 

Tabel 2.2 Vijf afbakeningen van de markt 

 

Omschrijving Omvat Omzet (mld €) 

1. Totale OV-markt · Streekvervoer 

· gvb’s/stadsvervoer 

· Hoofdrailnet 

· Decentrale lijnen rail 

3,1 mld 

2. Betwistbare OV-markt (op 

termijn van enkele jaren) 

· Streekvervoer 

· gvb’s/stadsvervoer 

· Decentrale lijnen rail 

1,9 mld 

3. Stads- & streek-

vervoermarkt 

· Streekvervoer 

· gvb’s/stadsvervoer 

1,7 mld 

4. Openbare busvervoermarkt · Streekvervoer 

· gvb’s/stadsvervoer (excl. tram en metro) 

1,2 mld 

5. Betwistbare 

busvervoermarkt (heden) 

· Streekvervoer 

· Stadsvervoer in de overige steden 

0,9 mld 

Bron: NMa – zie bijlagenrapport.  
 
De totale OV-markt (1) bevat al het OV. Het hoofdrailnet wordt echter vooralsnog niet 

aanbesteed, waardoor de op middellange termijn ‘betwistbare’ OV-markt kleiner is (2). 

Wordt nu alleen gekeken naar het vervoer waar de WP 2000 op dit moment betrekking op 
heeft dan is dit het stads- en streekvervoer (3). Hiervan maakt het openbare busvervoer 

(4) weer een beperkter deel uit: het tram- en metrovervoer wordt wellicht voorlopig  niet 

aanbesteed, wel is er een ontheffingsmogelijkheid. Aangezien een groot deel van het 
stadsvervoer in steden met gvb’s de komende jaren niet aanbesteed hoeft te worden, is 

uiteindelijk alleen het streekvervoer en het busvervoer in de veelal kleinere steden (5) op 

                                                 
1 Hierbij is afgezien van CVV, veren en gesubsidieerd werknemersvervoer, aangezien deze slechts een beperkte omzet 

genereren en dus de relevante percentages niet significant beïnvloeden. 
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korte termijn op de markt. De volgende tabel geeft de aandelen in de omzet onder de 

verschillende definities: 

 

 

Tabel 2.3 Marktaandelen bij diverse marktafbakeningen, in procenten 

 

Bedrijf Totaal OV Betwistbaar 

OV 

Stads- & 

streekvervoer 

Openbaar 

busvervoer 

Betwistbaar 

busvervoer 

Arriva 4 6 7 10 12 

Connex (BBA & SBM) 4 6 6 9 11 

Connexxion (+ Hermes) 20 33 37 51 72 

GVB A’dam 10 17 19 7 - 

GVU 2 3 3 4 - 

HTM (+ SVD) 5 8 9 9 - 

Noordned1 2 3 2 2 3 

Novio 1 2 2 3 - 

NS 44 10 - - - 

RET 7 12 13 3 - 

Syntus2 1 2 1 1 2 

Overig3 0 0 0 1 1 

Totaal4 100 100 100 100 100 

5. Eigendom van NS en Arriva 

6. Eigendom van NS, Connexxion en Keolis 

7. MTI, OAD, TCR 

8. Door afrondingsverschillen tellen de kolommen niet altijd precies op tot 100 

Bron: NMa – zie bijlagenrapport. De percentages zijn hier afgerond op hele aantallen. 

 

Hieruit volgt dat de definitie van de markt van essentieel belang is voor het beeld dat de 

markt geeft. Indien naar het totale OV gekeken wordt, is de NS de belangrijkste speler, op 
afstand gevolgd door Connexxion. Bij de betwistbare markt is Connexxion echter de 

grootste, gevolgd door het GVB-Amsterdam. Wordt alleen gekeken naar de betwistbare 

busvervoermarkt van dit moment, dan heeft Connexxion ruim 70% van de markt in 
handen, op grote afstand gevolgd door Arriva en Connex/BBA. 

 

 

2.4 Overige kenmerken 

De NMa presenteert verder de volgende kenmerken: 

 

De OV-markt is een ‘bidding market’ 
Een OV-autoriteit gunt een concessie na een openbare aanbesteding, in de theorie wordt 

een dergelijke marktvorm een ‘bidding market’ genoemd. De vervoerders brengen een 

bod uit en concurreren op basis van prijs en kwaliteit. Uiteindelijk is er één vervoerder 
die de concessie wint, daarna is er geen sprake meer van concurrentie totdat de concessie 

opnieuw aanbesteed wordt. 

 
Bij een dergelijke markt zijn in theorie de toe- en uittredingsdrempels, en de grootte van 

de concessie erg belangrijk: hoeveel kost het om (zowel in geld als in inspanning) een 
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concessie te winnen als je nog geen speler bent, dan wel om de markt te verlaten indien je 

een concessie verliest. Dit bepaalt in sterke mate in hoeverre er een al dan niet sterke 

concurrentie is. In hoeverre dergelijke drempels een rol spelen in het OV wordt verder 
uitgewerkt in Hoofdstuk 3.  

 

De OV-autoriteiten en vervoerders zijn de belangrijkste spelers 
De regionale autoriteiten hebben de verantwoordelijkheid en zijn de opdrachtgever. De 

reiziger heeft in de getrapte markt geen directe invloed, al worden de reizigers via 

consumentenplatforms wel zo intensief mogelijk betrokken bij de aanbestedingen. Er zijn 
35 OV-autoriteiten (7 kaderwetgebieden, 12 provincies en 16 gemeentes) die zo’n 86 

concessies beheren. 

 
De regionale autoriteit heeft weinig andere mogelijkheden om beleidsdoelstellingen ten 

aanzien van een betaalbare bereikbaarheid via collectief vervoer te realiseren. De 

regionale overheid zit derhalve ‘vast’ aan de vervoerders. Eventuele 
substitutiemogelijkheden zijn collectief vraagafhankelijk vervoer (CVV), een vorm van 

taxivervoer en andere vormen van groepsvervoer. In praktijk betreft dit echter niche 

markten, zeker als gekeken wordt naar de omzetten. Voor een studie naar marktmacht in 
het OV zijn deze vervoervormen daarom minder van belang. 

 

Leveranciers van productiemiddelen spelen een rol, maar die is in praktijk beperkt. Deze 
zijn bepalend voor een deel van de kosten, maar over het algemeen hebben deze geen 

grote invloed op de markt. In de rest van het onderzoek hebben we hier dan ook niet naar 

gekeken. 
 

 

2.5 Europese dimensie 

Zoals uit de marktbeschrijving van paragraaf 2.2.1 blijkt, draagt de toetreding van grote 
buitenlandse vervoerders er aan bij dat de markt steeds meer Europese van karakter 

wordt. De Europese Commissie werkt om die reden aan een Europese regulering, met de 

bedoeling: 
a) een efficiënter en aantrekkelijker openbaar vervoer te bevorderen, door middel 

van “beheerste” concurrentie; 

b) meer juridische zekerheid te bieden voor overheid en exploitanten. 
 

De meest recente versie van het voorstel van de Europese Commissie2, van 21 februari 

2002 (na amendementen van het Europees Parlement), bevat in artikel 9 (“Safeguards for 
authorities”) een clausule (lid 2) dat een aanbestedende overheid mag besluiten om een 

contract niet te gunnen aan een bedrijf dat daardoor meer dan 25% marktaandeel zou 

krijgen ‘op de relevante markt’. Wat de relevante markt is, mogen de lidstaten zelf 
bepalen. Dit kan de regio zijn waarover de betreffende overheid gaat, maar een overheid 

mag ook het openbaar vervoer in zijn hele regio in één keer aan één aanbieder 

aanbesteden. 

                                                 
2
 Amended proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on action by Member States concerning 

public service requirements and the award of public service contracts in passenger transport by rail, road and waterway, 

COM(2002) 107 final, 2002/0212(COD) 
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Betrokkenen verwachten dat de discussie over deze regulering nog wel een paar jaar zal 

duren. Maar als het artikel in deze vorm aangenomen zou worden, zou Nederland toch 
andere bepalingen kunnen hebben (ook met een meer verplichtend karakter). In werking 

stellen van de marktmachtartikelen uit de WP2000 zou dan mogelijk blijven, ook met 

andere percentages dan de 25%. Maar als de betreffende artikelen uit de WP niet in 
werking worden gesteld, dan zou in werking treden van de Europese clausule toch 

aanpassing van de WP nodig maken. 
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3 Concurrentiebelemmeringen in de OV-markt 

3.1 Wanneer zijn marktmachtartikelen zinvol? 

Zijn de marktmachtartikelen van belang om de concurrentie in het OV te bevorderen? 

Deze vraag kan beantwoord worden via de volgende analyse: 

 
 

Figuur 3.1 Opzet van de analyse 

  

De eerste vraag die beantwoord moet worden is of er concurrentiebelemmeringen zijn. 
Als dat niet het geval is, is er per definitie geen sprake van marktmacht en zijn de 

marktmachtartikelen niet zinvol. In theorie kan marktmacht ontstaan als (zie 

bijlagenrapport): 
1. Er door hoge vaste kosten of de kostenstructuur voordelen zijn voor grote partijen  

2. Er relatief weinig druk is van eindgebruikers (= reizigers) – als er een niet goed 

functionerende speler in een regio is, zouden idealiter eindgebruikers zich 
dusdanig moeten gedragen dat de vervoerder gedwongen wordt goed te presteren. 

3. Er publieke belangen met de dienstverlening zijn gemoeid – hierdoor is een 

relatie met de overheid van belang. De overheid stelt eisen die niet gestoeld zijn 
op (bedrijfs-) economische afwegingen. Deze eisen kunnen de concurrentie 

beperken.  

 
Uit de bijlagen en de interviews blijkt dat de markt niet gekarakteriseerd kan worden als 

een markt zonder concurrentiebelemmeringen. Of er sprake is van schaalvoordelen komt 

1. Is er sprake van concurrentiebelemmeringen?

Marktmachtartikelen hebben geen zin

2. Wat zijn de belemmeringen?

3. Helpen de artikelen deze op te heffen?

neeja

Zijn er alternatieven?

ja/nee

Marktmachtartikelen hebben geen zin

nee

1. Is er sprake van concurrentiebelemmeringen?

Marktmachtartikelen hebben geen zin

2. Wat zijn de belemmeringen?

3. Helpen de artikelen deze op te heffen?

neeja

Zijn er alternatieven?

ja/nee

Marktmachtartikelen hebben geen zin

nee
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in onderstaande analyse aan de orde, wel is duidelijk dat er relatief weinig druk is van 

eindgebruikers (zie Hoofdstuk 2) en er publieke belangen mee zijn gemoeid. Tezamen 

met de sterke concentratie in de markt, betekent dit dat er door de specifieke kenmerken 
van de markt sprake zou kunnen zijn van marktmacht. 

 

In dit hoofdstuk zullen we de belangrijkste marktverstoringen analyseren (vraag 2 uit 
figuur 3.1) en bekijken in hoeverre de marktmachtartikelen deze verstoringen opheffen 

(vraag 3). We kijken hierbij vooral naar de ervaringen met de aanbestedingen tot op 

heden. 
 

We hebben de concurrentiebelemmeringen opgedeeld in de volgende aspecten: 

1. Toetreding: als toetreding om bepaalde redenen lastig of duur is, wordt de 
concurrentie beperkt. 

2. Uittreding: als uittreding om bepaalde redenen lastig of duur is, wordt de 

concurrentie beperkt. 
3. Ongelijke beschikbaarheid informatie: als sommige partijen meer informatie 

hebben dan concurrenten is er geen sprake van eerlijke concurrentie. 

4. Schaalvoordelen: als er sprake is van schaalvoordelen dreigt een sterke 
marktconcentratie, waardoor de concurrentie beperkt wordt. 

5. Ongelijke uitgangspositie van vervoerders om andere redenen: hierdoor is er geen 

‘level playing field’. 
 

 

3.2 Toetreding 

 

 

3.2.1 Toetredingsdrempels in het OV 

Het aantal partijen dat tot op heden meegeboden heeft op de concessies is relatief beperkt 

(zie Hoofdstuk 2). De aanbestedende overheden geven veelal aan dat verwacht was dat er 
meer concurrentie zou zijn. Er worden allerlei redenen genoemd die de toetreding 

belemmeren. De belangrijkste zijn: 

 

Theorie 
In de theoretische situatie van een markt zonder concurrentiebelemmeringen, kost het een 
nieuwe partij niets om tot de markt toe te treden. Met andere woorden, een ieder die dat wil 

kan zonder problemen een goed bod uitbrengen. In praktijk zijn er uiteraard allerlei 

belemmeringen, mede afhankelijk van de markt. Enkele voorbeelden zijn: 
· er moet voldaan worden aan allerlei wet- en regelgeving. 

· een partij moet een zekere kennis hebben van en ervaring hebben met de markt.  

 
In praktijk zijn er allerlei belemmeringen vanuit alle genoemde aspecten. In sommige gevallen 

kunnen de belemmeringen zo groot zijn, dat partijen kunnen besluiten de markt niet te 

betreden. 
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De Nederlandse markt is ondoorzichtig voor buitenlandse toetreders 

Alle geïnterviewden geven aan dat het niet waarschijnlijk is dat buitenlandse bedrijven 

toetreden, tenzij ze dit kunnen doen via de overname van een Nederlandse vervoerder van 
enige omvang. Ook Arriva en Connex zijn zo in Nederland begonnen. De markt is zonder 

lokale partij erg ingewikkeld voor buitenlanders, vanwege de specifieke WROOV 

systematiek, de ticketintegratie en de specifiek Nederlandse regelgeving. Ook is er kennis 
nodig van de Nederlandse concessiesystematiek, deze is moeilijk voor buitenlanders te 

doorgronden. 

 
Potentiële toetreders zijn met name Franse en Britse bedrijven als Transdev, Keolis, First 

Group, National Express, Go Ahead en Stagecoach. Uit andere landen lijken weinig 

nieuwe partijen te komen. De Franse en Britse bedrijven hebben de langste ervaring met 
concurrentie in het OV. De genoemde bedrijven blijken ook in landen als Australië, 

Denemarken en Zweden actief. Transdev heeft tot op heden de meeste interesse getoond 

(gepoogd BBA over te nemen, aanvragen bestekken). Verschillende Britse bedrijven 
lijken overigens financiële problemen te hebben, waardoor ze minder op expansie gericht 

zijn dan enige tijd geleden. 

 
Mocht er een aantrekkelijke vervoerder in Nederland op de markt komen, dan zou één 

van bovengenoemde bedrijven deze kunnen overnemen en zo de markt betreden. In de 

toekomst zou dit een stedelijk vervoerbedrijf kunnen zijn, een andere soms genoemde 
mogelijkheid is dat Connexxion opgesplitst of Hermes verkocht wordt. Een buitenlands 

bedrijf zou dan een overname kunnen doen. In het eerste geval zal het nog een paar jaar 

duren, aangezien de stadsbedrijven op korte termijn niet mee mogen doen aan de 
aanbestedingen (tenzij hun eigen markt opengesteld wordt).  

 

Overigens is het een Europees fenomeen dat vervoerders moeilijk toetreden in een 
buitenlandse markt door het winnen van concessies. Overal gebeurt dit vrijwel alleen 

door het overnames. In Frankrijk – dat reeds een lange ervaring heeft met aanbestedingen 

– is er bijvoorbeeld slechts één concessie gewonnen door een niet-Frans (Spaans) bedrijf. 
Ook in Zweden en Denemarken hebben Franse en Britse bedrijven Deense bedrijven 

overgenomen. In Groot-Brittannië zijn er wel Franse bedrijven die aanbestedingen 

gewonnen hebben van de spoorwegnetten voor reizigersvervoer. 
 

De vraag of Nederland in vergelijking met andere landen een ondoorzichtige markt is, is 

moeilijk te beantwoorden aangezien ieder land zijn eigen kenmerken heeft. Veel 
genoemd is dat de markt relatief klein is, waardoor het onaantrekkelijk is om er toe te 

treden. 

 
De concurrentie neemt toe als gvb’s de markt betreden 

gvb’s kunnen vooralsnog niet meedoen aan de aanbestedingen, tenzij hun ‘thuis’markt 

ook aanbesteed wordt. Onduidelijk is vooralsnog of Stadsvervoer Nederland mee mag 
doen, hierover lopen nog gerechtelijke procedures. In ieder geval betekent dit, dat na 

2006 waarschijnlijk meer toetreders zijn die mee doen. HTM en Novio zijn al actief via 

Stadsvervoer Nederland, maar ook GVB-Amsterdam volgt de aanbestedingen onder meer 
door het aanvragen van bestekken. Veel geïnterviewden verwachten dat na 2007 een deel 

van deze bedrijven door buitenlandse en/of andere in Nederland actieve bedrijven 

overgenomen zullen worden. 
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De rol van kleine vervoerders en taxi-bedrijven blijft beperkt 

De aard van de meeste concessies is zodanig dat deze met name voor grote vervoerders 

interessant zijn3. Ze zijn vaak te riskant voor kleine bedrijven, aangezien deze bij winst 
opeens sterk moeten groeien. Dit is moeilijk te organiseren. Een mogelijkheid die 

genoemd wordt is dat kleinere bedrijven wel geïnteresseerd zijn in kleine 

concessiegebieden. Er bestaat geen overeenstemming onder de geïnterviewden over deze 
vraag, anderen menen dat alleen lokaal aanwezige bedrijven op zulke concessies zullen 

bieden, zodat het aantal biedingen ook op kleine concessiegebieden beperkt zal zijn.  

 
Overname personeel is lastig 

De zittende vervoerder dient op te geven hoeveel personeel er bij de concessie hoort. Bij 

vrijwel alle aanbestedingen heeft dit veel discussie opgeleverd: de overige partijen 
vonden de opgave te hoog. Vooral voor kleine partijen is dit een belangrijke bottleneck 

bij het bieden, mede omdat zij indien nodig het personeel niet elders kunnen inzetten. 

Echter ook voor de grotere aanbieders betekent het personeel een belangrijke kostenpost 
bij de biedingen. Bij veel aanbestedingen zijn er dan ook problemen omtrent het 

personeel geweest. Zo heeft Arriva om deze reden besloten niet mee te doen in Oost-

Noord-Brabant en speelde dit bij de overname van het vervoer in en rond Oss door MTI. 
Hier heeft de provincie tegen vergoeding de overnameverplichting van personeel 

afgekocht bij de vorige vervoerder. 

 
Overige aspecten bedrijfsvoering die lastig zijn voor nieuwe toetreders 

Soms is de beschikbaarheid van stallingen of andere bedrijfsinfrastructuur van belang 

voor de biedingen. In de bieding moet vaak aangegeven worden hoe men dit wil 
organiseren, maar een bedrijf moet er in ieder geval van verzekerd zijn dat men binnen de 

tijd die voor de overname van een gebied staat stallingen en dergelijke kan regelen. Bij 

sommige aanbestedingen is dit lastig gebleken, hetgeen toetreding bemoeilijkt. Ook in 
Groot-Brittannië wordt dit als een belangrijk aspect genoemd voor de beperkte 

concurrentie. 

 
Dit geldt zeker indien de overgangstermijn kort is, waardoor een nieuwe vervoerder in 

korte tijd veel moet organiseren. Dit leverde in Leeuwarden problemen op waardoor 

Arriva pas later kon gaan rijden4, en was dit een andere reden voor Arriva om niet mee te 
doen bij de aanbesteding in Oost-Noord-Brabant5. 

 

Verder wordt in concessies vaak nieuw materieel gevraagd dat na afloop nog niet 
afgeschreven is. Als de vervoerder de concessie vervolgens verliest, blijft deze met het 

materieel zitten. Grote vervoerders kunnen dan het materieel elders inzetten en 

bijvoorbeeld het vervangingsprogramma aanpassen. Voor kleine vervoerders is dit een 
probleem. 

 

In het buitenland is dit soms door de overheid gereguleerd (Denemarken). Zeker bij korte 
concessietermijnen wordt het materieel door verschillende geïnterviewden als een 

                                                 
3
 Zie ook: Beerenschot, 2002, Evaluatie Concessieverlening OV provincie Noord-Brabant, Utrecht. 

4
 Bruijn, T. de, 2002, Het Nieuwe materieel is nog een probleem; de eerste ervaringen in aanbestede concessiegebieden, OV 

Magazine, 13-3-2002. 
5
 Beerenschot, 2002. 
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probleem gezien, ook wordt het als reden aangegeven voor het beperkte aantal 

inschrijving bij de Waddeneilanden6. Anderen zien dit niet als een groot probleem: 

overtollig materieel kan veelal ook in het buitenland verkocht worden. 
 

Bij verschillende aanbestedingen hebben (regio)grensoverschrijdende lijnen problemen 

opgeleverd, vooral als ze door verschillende vervoerders worden gereden en onder de 
verantwoordelijkheid van verschillende autoriteiten vallen. Dit heeft bij verschillende 

aanbestedingen onduidelijkheid en onzekerheid opgeleverd, terwijl er in andere gevallen 

wel goede afspraken gemaakt zijn. 
 

Intermodale concessies lastig voor toetreders 

Het bieden op intermodale concessies (regionaal spoor + bus) levert meer 
toetredingsdrempels op. Zo moet iedere bieder vooraf een toelatingsvergunning van 

Railned krijgen - er zijn in Nederland maar een beperkt aantal vervoerders die dit hebben. 

Het verkrijgen van zo’n vergunning vergt een grote investering. Het exploiteren van een 
trein is ingewikkelder dan een bus, tevens vormt de aansluiting op het hoofdrailnet een 

risico. 

 
 

3.2.2 Mogelijke oplossingen 

Bij de interviews zijn er diverse aspecten genoemd die kunnen helpen de toetreding te 

bevorderen. We geven hierbij nadrukkelijk geen oordeel over de haalbaarheid of 

wenselijkheid: 
· Er kunnen al dan niet verplichte richtlijnen komen voor de hoeveelheid personeel 

die bij een concessie hoort. Ook kunnen er binnen de sector afspraken gemaakt 

worden over het overnemen of delen van stallingen en dergelijke. Eventueel kan 
de overheid dergelijke afspraken stimuleren of afdwingen. 

· In Australië en Frankrijk heeft de overheid zelf het personeel in dienst en is men 

eigenaar van het materieel, waardoor er minder problemen zijn bij het overnemen 
van een concessie. 

· Connexxion zou opgesplitst kunnen worden, bijvoorbeeld door Hermes te 

verkopen of anderszins. Als dat gebeurt zouden nieuwe buitenlandse partijen de 
markt kunnen betreden door een deel van het bedrijf over te nemen. 

· De overheid kan stimuleren dat de markten van de gvb’s eerder opengesteld 

worden, zodat deze ook mee kunnen bieden bij aanbestedingen op andere 
markten. 

· Concessiegebieden kunnen verkleind worden om zo kleinere toetreders de kans te 

geven mee te doen. Er is echter onder de geïnterviewden geen consensus of dit 
zinvol is: mogelijk doen er alleen een beperkt aantal al in de regio aanwezige 

vervoerders mee. 

· Concessiegebieden zouden vergroot kunnen worden om ze zo aantrekkelijker te 
maken voor meer partijen waaronder buitenlandse. 

· Er kan gekozen worden om niet zozeer geografisch aan te besteden, maar typen 

vervoer in een regio. Een voorbeeld van een opsplitsing is naar ontsluitende, 
verbindende en interregionale lijnen. Op ontsluitende netten zou dan meer 

                                                 
6
 Bruijn, T. de, 2001, TCR wint Vlieland met creatieve offerte, OV-Magazine, 10-10-2001, blz. 20-22. 
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concurrentie ontstaan. Nadeel is dat er wel steeds meer ‘lagen’ in het OV systeem 

op elkaar aangesloten moeten worden: de kosten van coördinatie met alle 

gevolgen en risico’s van dien kunnen ook hoog zijn. MTI rijdt in Hoogeveen zo’n 
aanvullend net, ook in Amersfoort en Leeuwarden rijdt er in de stad een CVV- 

achtig systeem naast de reguliere vervoerder. 

· De overheid kan een tweede hands materieelmarkt of het tot stand komen van één 
of meerdere lease maatschappij(en) voor materieel stimuleren. 

· Regionale overheden kunnen hun concessie beter marketen. Op die manier is het 

wellicht mogelijk meer vervoerders te interesseren. 
· De periode waarin de eventuele overgang naar een nieuwe vervoerder geregeld 

moet worden, mag niet te kort zijn. Anders dreigen hoge kosten voor de nieuwe 

vervoerder. 
  

 

3.2.3 De marktmachtartikelen 

Op zich hebben de marktmachtartikelen weinig invloed op de genoemde 

toetredingsdrempels. Indien de artikelen in werking treden, sluiten ze bepaalde spelers 
uit, waardoor nieuwe toetreders wellicht eerder een keer proberen een bod te doen. 

Hierdoor zou op termijn het aantal spelers groter kunnen worden.  

 
Sommigen noemen dat Connexxion zich wellicht gedwongen zou voelen zich verder op 

te splitsen, hetgeen de concurrentie bevordert. De marktmachtartikelen zijn in dit geval 

wel een indirecte methode. 
 

De introductie zou overigens ook kunnen leiden tot onverwachte consequenties. Zo 

zouden  hele grote concessies onaantrekkelijk kunnen worden voor vervoerders die een 
bepaalde grootte hebben: door het winnen zouden grote bedrijven opeens boven de 

marktmachtgrens uit kunnen komen. Dit zou de concessie onaantrekkelijk maken, 

waardoor de concurrentie juist beperkt wordt. 
 

 

3.3 Uittreding 

 

 

3.3.1 Uittredingsdrempels in het OV 

Deze gelden meer voor kleine dan voor grote bedrijven 

De kosten van het verlaten van een concessiegebied worden over het algemeen als niet 

erg hoog beschouwd voor de grotere bedrijven. Zeker omdat het personeel overgenomen 

Theorie 
Indien het kostbaar is voor de zittende vervoerder om een markt te verliezen, zal hij extra 

inspanningen verrichten om zijn markt te behouden. Anderzijds maakt dit het risico voor een 
nieuwe toetreder extra groot: bij toekomstig verlies zal hij grote kosten moeten maken. Op deze 

manier komt concurrentie moeilijk tot stand. 
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wordt kan men de grootste kostenpost overdragen aan de nieuwe vervoerder. Grote 

bedrijven die meerdere concessies hebben geven verder aan dat materieel dat overblijft 

relatief gemakkelijk elders ingezet kan worden: er kan geschoven worden met 
vervangingsprogramma’s van bussen. Stallingen en dergelijke kunnen vrij gemakkelijk 

anders ingezet worden, of overgedaan worden aan de nieuwe vervoerder. 

 
Voor kleine bedrijven betekent het verlies van een concessie vaak wel een relatief grote 

klap, die moeilijker op te vangen is. Indien men maar één concessie heeft, komt zelfs het 

voortbestaan in gevaar. 
 

Grootte van de concessies belangrijk 

De grootte van een concessie is belangrijk voor de kosten van uittreding. Indien een 
concessie groot is voor een vervoerder doordat deze een groot deel van zijn omzet vormt, 

zijn de kosten van uittreding relatief hoog. Uiteraard is voor een grote vervoerder een 

concessie minder gauw ‘groot’ dan voor een kleine vervoerder.  
   

 

3.3.2 Mogelijke oplossingen 

Goede afspraken komen over het overdragen van stallingen en dergelijke beperken de 

kosten van uittreding. Dit kunnen vrijwillige afspraken zijn, maar mogelijk kan de 
overheid hierbij ook een rol spelen. Ook een tweede hands markt voor materieel zou deze 

drempels verlagen. Tevens is de looptijd en de grootte van de concessie van belang. Deze 

oplossingen zijn reeds in paragraaf 3.2.2 besproken. 
 

 

3.3.3 De marktmachtartikelen 

Kleine bedrijven hebben bij uittreding een nadeel ten opzichte van grote bedrijven. Uit de 

interviews blijkt evenwel dat dit nadeel met name geldt voor erg kleine bedrijven en voor 
grotere bedrijven beperkt is. Voor bedrijven die meerdere concessies hebben dan wel ook 

internationaal opereren zijn uittredingsdrempels daardoor beperkt. Aangezien er in 

Nederland twee internationaal opererende ondernemingen zijn, zijn de 
marktmachtartikelen die alleen gelden bij grote omzetpercentages op de Nederlandse 

markt minder relevant. 

 
 

3.4 Ongelijke beschikbaarheid informatie 

 

Theorie 
Uitgangspunt bij een vrije markt is dat alle partijen gelijke toegang hebben tot alle informatie die 

nodig is om tot een goed bod te komen. Dit is niet altijd het geval, bijvoorbeeld omdat informatie 

voor de ene partij moeilijker te vergaren is dan voor de andere of omdat een bepaalde partij 
informatie heeft waar anderen niet over kunnen beschikken. Als dit het geval is ontstaat er een 

voordeel voor een bepaalde partij. 
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3.4.1 Informatie in het OV 

De kwaliteit van de informatie is goed 

Alle geïnterviewden geven aan dat de kwaliteit van de meegeleverde informatie over 

vervoerstromen, kenmerken van de regio en andere informatie bij de tenderdocumenten 
van cruciaal belang is voor alle partijen. Sommigen geven aan dat er bij de eerste 

aanbestedingen nog wel wat problemen waren, maar dat de informatie die meegeleverd 

wordt nu goed van kwaliteit is. 
 

Sommigen geven aan dat bij de aanbesteding van regionale spoorlijnen de kwaliteit van 

de informatie wel een probleem kan worden door de beperkte informatie die NS 
contractueel hoeft te verschaffen over deze lijnen. 

 

De zittende vervoerder heeft voordeel 
Vrijwel iedereen is het er over eens dat de zittende vervoerder een voordeel heeft ten 

opzichte van de concurrentie (zie ook Hoofdstuk 2). Ook de scan van de situatie in het 

buitenland bevestigt dit beeld (Frankrijk, Denemarken, Duitsland en Groot-Brittannië). 
De zittende vervoerder heeft het beste inzicht in specifieke kenmerken van het gebied, 

ervaring met de wensen van de reizigers, de beste contacten met de belangrijke actoren, 

het beste inzicht in politieke verhoudingen, kent de voorziene effecten van nieuwe 
infrastructuur en ruimtelijke ordeningsprojecten en heeft reeds voorzieningen als 

stallingen en kantoorruimte in het gebied. Daarentegen kan de zittende vervoerder ook 

een nadeel hebben als deze om de één of andere reden een slechte naam heeft in de regio. 
 

 

3.4.2 Oplossingen 

Het voordeel voor de zittende vervoerder beperken is niet eenvoudig te realiseren. In de 

interviews wordt door sommigen ook aangegeven dat dit niet nodig is: als een vervoerder 
in een bepaald gebied goed bevalt is het wellicht juist terecht dat deze een voordeel heeft. 

 

Een rigide oplossing in Kopenhagen was dat de zittende vervoerder niet mee mocht doen 
aan de eerste aanbestedingen om op deze manier nieuwe vervoerders in de markt te 

krijgen. Later is deze regulering weer afgeschaft. 

 
 

3.4.3 Marktmachtartikelen 

De marktmachtartikelen lossen het probleem van de informatievoorsprong van de 

zittende vervoerder niet op. Een kleine vervoerder in zijn eigen concessiegebied heeft 

immers een even groot voordeel als een grote vervoerder in zijn gebied. 
 

Als zittende vervoerders een beslissend voordeel hebben, betekent dit dat slechts een 

beperkt aantal concessies over zal gaan naar nieuwe vervoerders. De marktaandelen van 
vervoerders wijzigen dan slechts langzaam en daardoor wellicht niet zo snel als 

beleidsmatig of vanuit concurrentie-oogpunt gewenst is. De marktmachtartikelen zouden 
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dan een breekijzer kunnen zijn om dit wel te realiseren - de grootste vervoerder(s) 

mag/mogen dan niet mee bieden waardoor ‘automatisch’ marktaandeel verloren wordt. 

 
 

3.5 Schaalvoordelen 

 

 
3.5.1 Schaalvoordelen in het OV 

Sterke concentratie duidt op schaalvoordelen 
In de OV sector zien we in vrijwel alle onderzochte landen een beweging in de richting 

van marktconcentratie. Zo zijn er in Groot-Brittannië, Frankrijk en Zweden elk 3 tot 5 

vervoerders die de markt domineren. Deze sterke concentratie duidt op schaalvoordelen: 
als immers kleine bedrijven een goede concurrentiepositie zouden hebben, dan zou deze 

concentratie niet gunstig zijn en zouden deze grote bedrijven niet kunnen concurreren. 

 
Uitzondering is Australië, hier blijken bij vervolgaanbestedingen in sommige staten juist 

meer bieders meegedaan te hebben dan de eerste keer het geval was. Een mogelijke 

verklaring hiervoor is dat in Australië de overheid het personeel in dienst heeft en het 
materieel bezit: de toe- en uittredingsdrempels zijn hierdoor zeer laag. De situatie is 

hierdoor niet vergelijkbaar met die in andere landen en Nederland. 

 
In Nederland zijn er drie grote partijen in het streekvervoer aanwezig die samen het 

overgrote deel van de markt verdelen. Deze concentratie is tot stand gekomen voordat er 

met aanbestedingen begonnen was, maar ook deze concentratie duidt op schaalvoordelen 
omdat anders de keuze van fuseren in het verleden minder gauw gemaakt zou zijn. 

Schaalvoordelen kunnen zich bij verschillende aspecten voordoen. 

 
Schaalvoordelen bij de kosten doen zich nauwelijks voor 

Algemeen wordt gezegd dat bij busvervoer de schaalvoordelen aan de kostenkant beperkt 

zijn. De meeste kosten worden in het concessiegebied zelf gemaakt, zoals 
personeelskosten, onderhoud materieel, stallingen en dergelijke. Bussen zijn toegewezen 

Theorie 
Bij de productie van veel goederen en diensten treden er schaalvoordelen op. Bij een stijgende 

productie nemen de gemiddelde kosten per product af, bijvoorbeeld omdat een deel van de 
kosten ‘vast’ is en over meer producten verdeeld kunnen worden. Anderzijds treden er ook 

schaalnadelen op: de overhead en coördinatiekosten worden hoger als een bedrijf groter is. De 

schaalvoordelen kunnen optreden bij de kosten, maar ook bij de financiering, het hebben van 
kennis over een markt, en bij het lobbyen voor gunstige contracten. 

 

Als schaalvoordelen groot zijn, dan hebben grote bedrijven een concurrentievoordeel: in 
markten waar dit het geval is treedt veelal een sterke concentratie op of is er sprake van een 

‘natuurlijk’ monopolie. Indien marktwerking ingevoerd wordt in een markt met grote 

schaalvoordelen en er één grote partij is, is het voor nieuwe toetreders niet mogelijk goed te 
concurreren. 
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aan een gebied, het is te duur om deze vaak tussen de concessiegebieden heen en weer te 

laten rijden vanwege de hoge brandstofkosten. 

 
De belangrijkste schaalvoordelen bij de kosten bevinden zich bij de inkoop, zoals de 

inkoop van diesel en van nieuw materieel. Grote bedrijven kunnen grotere 

inkoopkortingen bedingen dan kleine. Verder kunnen grote bedrijven goedkoper leningen 
afsluiten of hebben ze een betere toegang tot kapitaal. Overigens is het aannemelijk dat 

bedrijven die een grote internationale moeder hebben net zoveel van deze voordelen 

profiteren als een grote nationale vervoerder. Het nadeel geldt dus voor kleine 
zelfstandige bedrijven. 

 

Sommige experts hebben het idee dat er schaalvoordelen zijn bij het exploiteren van 
aansluitende gebieden, waardoor de concurrentie vooral zou ontstaan op de ‘randen’ van 

de gebieden waar de diverse vervoerders nu rijden. Vervoerders geven echter aan dat dit 

alleen het geval is als een bepaald concessiegebied te klein is om zelfstandig te 
functioneren. In dat geval zijn er schaalvoordelen doordat kosten van stallingen beperkt 

kunnen worden, en materieel en personeel flexibeler ingezet kunnen worden. De meeste 

concessiegebieden in Nederland zijn echter zo groot dat deze schaalvoordelen niet 
relevant zijn. 

 

Er zijn verder weinig netwerkvoordelen. Bij de dienstregeling worden de treintijden als 
uitgangspunt genomen: het is belangrijker dat OV hierop aansluit, dan op vervoer naar 

elders. Voor echt lange afstanden buiten de regio wordt de bus weinig gebruikt. Voor 

(regionaal) spoor zijn er daarentegen wel netwerkvoordelen. 
 

Naast schaalvoordelen zijn er ook schaalnadelen door hogere kosten voor overhead en 

coördinatie, het voordeel aan de kostenkant wordt hierdoor deels weer opgeheven. Het 
gevoel bij alle geïnterviewden is dat schaalvoordelen aan de kostenkant niet 

doorslaggevend zijn voor de concurrentieverhoudingen. 

 
Schaalvoordelen bij het bieden 

In verschillende interviews is aangegeven dat grote bedrijven biedingen wellicht 

efficiënter schrijven doordat ze meer capaciteit hebben en dit vaker doen: men kan een 
vast aantal mensen voor biedingen reserveren die zich hierin specialiseren. Het gaat om 

kennisintensieve biedingen, zeker als veel creativiteit van de vervoerder gevraagd wordt. 

 
Anderen hebben niet het gevoel dat dit een grote rol speelt. Zij geven aan dat kleine 

bedrijven vaak met creatieve oplossingen komen. Bovendien is er altijd veel regionale 

kennis nodig, waardoor een bieding nooit een ‘standaardproduct’ wordt. Hierdoor zou er 
niet of nauwelijks sprake zijn van schaalvoordelen bij het bieden. 

 

Er kan een probleem ontstaan als er veel concessies tegelijk op de markt komen, zoals nu 
voorzien is in 2004-2005. Dit kan leiden tot capaciteitsproblemen bij kleinere bedrijven, 

waardoor men niet overal meebiedt. Grote vervoerders hebben dan een voordeel door hun 

grotere capaciteit. 
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Voordelen door financiële en organisatorische slagkracht 

Grote bedrijven hebben meer financiële slagkracht, kunnen enigszins spelen met het 

toerekenen van kosten aan concessiegebieden en kunnen kruissubsidies toepassen om zo 
concessies te winnen. Kruissubsidies zijn op zich een normaal onderdeel van een 

bedrijfsstrategie en vormen een normaal onderdeel van de concurrentie in een markt. Een 

probleem ontstaat als bedrijven hierdoor structureel kleine nieuwkomers uit de markt 
kunnen concurreren. Daarnaast kan er een ongelijke positie ontstaan als bedrijven 

kruissubsidies toepassen uit beschermde naar concurrerende markten. Dit is verder 

toegelicht in paragraaf 3.6.1. 
 

Uit het buitenland zijn met name in de Groot-Brittannië (buiten Londen) voorbeelden 

bekend van grote bedrijven die kleine bedrijven wegconcurreren door bijvoorbeeld 
tijdelijk gratis of extreem goedkoop vervoer aan te bieden. 

 

Dit structureel uit de markt concurreren kan echter alleen in een systeem van concurrentie 
op de weg. In een systeem met concessies zoals in Nederland is dit minder goed mogelijk, 

aangezien nieuwe toetreders bij elke concessie opnieuw kunnen meedoen. Structureel 

onderbieden is dan niet mogelijk voor een grote vervoerder omdat deze dan uiteindelijk in 
financiële problemen komt. 

 

Klanttevredenheid bij grote en kleine bedrijven gelijk, bij erg kleine wellicht beter? 
Uit de klantenbarometer van het CVOV7 blijkt dat er geen significant verschil is in de 

tevredenheid over de grotere vervoerders in diverse gebieden. Connexxion bijvoorbeeld 

scoort zowel het best (Amersfoort) als het slechtst (Noord-Holland). Over de 
klanttevredenheid in gebieden waar kleine vervoerders als MTI rijden (bijvoorbeeld 

Meppel en Hoogeveen) is minder bekend, maar in verschillende interviews en OV 

magazine8 is aangegeven dat de tevredenheid hier hoger zou zijn.  
 

Schaalvoordelen bestaan wel in de railsector 

Bij (regionale) spoorlijnen en waarschijnlijk ook bij de exploitatie van tram- en 
metronetten treden wel schaalvoordelen op. Zo moet een vervoerder toestemming hebben 

om op Nederlandse infrastructuur te rijden (en dat vergt een investering), is er veel meer 

sprake van kostenvoordelen bij inkoop en onderhoud en zijn er grotere netwerkvoordelen. 
Indien er dus voor gezamenlijk aanbesteden van regionale spoorlijnen en overig OV 

gekozen wordt, dan spelen schaalvoordelen een rol en lijken bestaande spoorvervoerders 

een voordeel te hebben. Allianties zoals er nu reeds zijn bij Noordned en Syntus (waaraan 
NS deelneemt) liggen daardoor voor de hand. Omdat er maar weinig spoorvervoerders 

zijn, beperkt dit de concurrentie. 

 
 

3.5.2 Oplossingen 

Vanwege capaciteitsproblemen bij kleine vervoerders zouden er niet teveel concessies 

tegelijk op de markt moeten komen. Enige coördinatie zou dit oplossen: dit is ook in het 

belang van de aanbestedende overheden. 

                                                 
7
 OV Magazine, 20-5-2002, Het oordeel van de reiziger, blz. 10-11. 

8
 Bruijn, T. de, 2001, MTI slaat de vleugels uit, OV-Magazine, 19-4-2001. 
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Indien regionale spoorlijnen tot de markt gerekend worden, zou de toegang tot het 

Nederlandse spoor eenvoudiger gemaakt kunnen worden. Anders zal de concurrentie zal 
waarschijnlijk beperkt blijven. We moeten afwachten of buitenlandse bedrijven erg 

geïnteresseerd zijn in kleine regionale lijnen, hoewel uit de buitenlandscan blijkt dat in 

Duitsland Connex enkele kleine concessies gewonnen heeft. 
 

 

3.5.3 De marktmachtartikelen 

In de loop der tijd zou kunnen blijken dat er sprake is van een beperkte toename van de 

concurrentie door de grotere financiële en organisatorische slagkracht van grote 
bedrijven. Het is nu echter nog te vroeg hierover uitspraken te doen: hiervoor zijn er nog 

te weinig openbare aanbestedingen geweest en is de markt nog teveel in beweging. Over 

het algemeen wordt de slagkracht van bedrijven met een internationale moeder als net zo 
groot beschouwd als van grote nationale partijen. Op dit gebied is er al gauw sprake van 

een Europese markt. Wel zouden kunnen kleine zelfstandige partijen moeilijker kunnen 

concurreren. Marktmachtartikelen op nationaal niveau lossen dit probleem echter niet op. 
 

Marktmachtartikelen zullen waarschijnlijk niet of nauwelijks de concurrentie om 

regionale spoorlijnen bevorderen indien ze ook hier betrekking op hebben. 
 

 

3.6 Ongelijke positie van vervoerders (level playing field) 

 

 

3.6.1 Ongelijke posities in het OV 

Overheidsbedrijven versus private bedrijven 

Connexxion, de NS en de meeste gvb’s (afgezien van Arriva Groningen en SBM) zijn in 
handen van diverse overheden, waarbij sommige gvb’s nog onderdeel zijn van de 

overheid. Verschillende geïnterviewden geven aan dat de financiële druk vanuit overheid 

op de eigen bedrijven vaak minder groot is, waardoor er lagere marges geaccepteerd 
worden. Bovendien kunnen deze bedrijven wellicht voordeliger lenen. Dit geeft deze 

bedrijven een betere positie ten opzichte van de concurrentie en vergroot de 

mogelijkheden om verliesgevend of minder winstgevend te offreren. Of dit het geval is, is 
moeilijk te zeggen. Overheden stellen vaak ook extra eisen aan ‘eigen’ bedrijven, 

waardoor de kosten hoger zijn. In beide gevallen is er sprake van ongelijke 

concurrentieverhoudingen. 

Theorie 
Vervoerders waarvan de overheid aandeelhouder is, zouden een voordeel kunnen hebben 

omdat de financiële druk dan kleiner is dan voor partijen met private aandeelhouders. Het 

kan ook een nadeel zijn: de overheid kan bedrijven verplichten verliesgevende activiteiten te 
ondernemen zoals het vervoeren van specifieke groepen of het openhouden van 

verliesgevende lijnen. Dergelijke aspecten beperken de marktwerking waardoor concurrentie 

moeilijker tot stand komen.  
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In Frankrijk spelen dit soort aspecten bijvoorbeeld relatief sterk. Overheden lijken daar 

een belangrijke rol te spelen door overheidsbedrijven te sturen om andere bedrijven over 
te nemen, zeker als er buitenlandse interesse is. Juist deze bedrijven hebben daardoor een 

belangrijke rol gespeeld bij de aanbestedingen, maar ook bij het ‘buiten’ houden van 

buitenlandse concurrentie. 
 

Kartelvorming 

Bij een gering aantal aanbieders ontstaat het gevaar van expliciete kartelvorming: 
aanbieders maken onderling afspraken over prijzen en om de concurrentie te beperken. 

Een dergelijke kartelvorming kan beperkt worden als er genoeg potentiële concurrentie is, 

verder is een goed toezicht belangrijk. 
 

Daarnaast zou bij een beperkt aantal spelers impliciete kartelvorming op kunnen treden: 

er worden geen afspraken gemaakt, maar er ontstaat een soort code om elkaar niet te sterk 
te beconcurreren. Er zijn in binnen- en buitenland geen concrete aanwijzingen dat dit zich 

voordoet. 

 
Kruissubsidies van beschermde naar onbeschermde onderdelen 

Zoals aangegeven in paragraaf 3.5.1 maken kruissubsidies een normaal onderdeel uit van 

de concurrentie in een vrije markt. Een ongelijke situatie ontstaat echter als een bedrijf 
deels in een concurrerende markt opereert en deels in een niet concurrerende of 

beschermde markt. In dat geval zou een bedrijf activiteiten in de concurrerende markt 

kunnen financieren met kruissubsidies uit de beschermde markt, ervan uitgaande dat in de 
beschermde markt meer winst gemaakt wordt. Bedrijven die alleen op de concurrerende 

markt opereren hebben dan een concurrentienadeel. 

 
In de OV markt kan zich een dergelijke situatie voordoen doordat de grote bedrijven nu 

nog het grootste deel van hun concessies onderhands verkregen hebben. Als op deze 

concessies meer winst gemaakt wordt dan bij in concurrentie aanbestede gebieden, dan 
zouden bedrijven uit deze winst kruissubsidie kunnen toepassen. Bedrijven met veel 

onderhandse concessies hebben zo een voordeel ten opzichte van bedrijven met geen of 

minder onderhandse concessies. Overigens zijn dergelijke kruissubsidies moeilijk aan te 
tonen en is niet zeker of kruissubsidiëring een rol speelt in de huidige OV-markt. 

 

 
3.6.2 Oplossingen 

Een oplossing die veel genoemd wordt is het verkopen van (een deel van de) aandelen die 
overheden bezitten aan private partijen. Op die manier worden de 

concurrentieverhoudingen gelijk getrokken en zijn alle partijen in de markt aan dezelfde 

druk onderhevig. 
 

Een goed toezicht is essentieel om kartelvorming en oneerlijke concurrentie bij een 

beperkt aantal bieders tegen te gaan. De NMa en Europese Commissie hebben hiervoor in 
principe voldoende wettelijke mogelijkheden in de mededingswetgeving. 

 



Concurrentieverhoudingen en marktmacht in het OV 34 

 

 

 

 

  

Het probleem van een eventuele kruissubsidiëring dankzij winst in de beschermde markt 

lost zich ‘vanzelf’ op als alle concessies aanbesteed zijn. Op korte termijn echter kunnen 

deze de markt wel verstoren en een voordeel geven aan de vervoerder met de meeste 
onderhandse concessies. 

 

 
3.6.3 Marktmachtartikelen 

Introductie van de marktmachtartikelen kan alleen maar het level playing field bevorderen 
als bedrijven waarvan de overheid de aandelen bezit een hoog marktaandeel hebben. Die 

zouden dan niet mee mogen doen aan biedingen. Indien deze bedrijven een voordeel 

hebben dan kan dit derhalve niet uitgebuit worden, zodat de concurrentie bevorderd 
wordt. Wel snijdt de overheid zich zo in eigen vingers: de waarde van deze 

ondernemingen zou dalen. 

 
 

3.7 Samenvattend overzicht 

De volgende tabel geeft een samenvattend overzicht van de typen verstoringen, de vraag 

of marktmachtartikelen werken en de genoemde andere oplossingen. 
 

 

Tabel 3.1  Marktverstoringen, oplossingen en de mogelijke rol van de marktmachtartikelen 

 

Type verstoring Werken 

marktmachtartikelen? 

Andere oplossingen 

Toetreding   

De markt is ondoorzichtig 

voor buitenlanders 

De concurrentie vanuit 

Nederland wordt 

beperkt, dus wordt deze  

aantrekkelijker voor 

buitenlandse bedrijven 

· Beter marketen door overheden 

· Betere informatie verschaffen 

· Ticketintegratie aanpassen 

Stedelijke markt is niet 

geopend en gvb’s mogen nog 

niet meebieden. Dit beperkt de 

grootte van de markt en de 

concurrentie. 

Nee. Dit gebeurt in toekomst vanzelf, dit 

proces kan versneld worden. 

Markt is niet aantrekkelijk 

voor kleine vervoerders 

vanwege risico’s. 

De concurrentie wordt 

beperkt, dus wordt 

meedoen 

aantrekkelijker. 

· Kleinere concessiegebieden 

· Beter marketen door overheden 

· Vervoer aanbesteden naar type 

vervoer 

Overname personeel 

onaantrekkelijk voor nieuwe 

vervoerders. 

Nee. · Betere richtlijnen maken 

· Personeel onderbrengen bij 

overheid 
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Materieel en stallingen zijn 

moeilijk te verkrijgen. 

Nee. · Tweede hands materieel markt 

stimuleren 

· Afspraken tussen vervoerders 

stimuleren of afdwingen 

· Concessietermijn verlengen 

hetgeen risico’s verlaagt. 

· Materieel en stallingen eigendom 

maken van de overheid 

   

Uittreding   

Kleine bedrijven hebben 

relatief hoge kosten bij 

uittreding. 

Nee. · Tweede handsmarkt voor materieel 

stimuleren 

· Materieel en stallingen eigendom 

maken van overheid 

· Betere afspraken en regelingen 

stimuleren of afdwingen 

   

Ongelijke toegang informatie   

Zittende vervoerder heeft 

gemakkelijk toegang tot 

informatie. 

Nee, tenzij doel is 

markt versneld her te 

verdelen. 

Zittende vervoerder uitsluiten (kan 

ook kleine vervoerder zijn) 

   

   

Schaalvoordelen   

Kleine bedrijven kunnen niet 

teveel offertes tegelijk 

schrijven. 

Nee. Timing aanbestedingen coördineren. 

Financiële en organisatorische 

slagkracht grote bedrijven 

beperkt concurrentie vanuit 

kleinere bedrijven. 

Ja, maar alleen van 

grote nationale 

bedrijven (niet 

internationaal 

opererende). 

 

Schaalvoordelen treden wel bij 

spoorvervoer op. 

Nee. Toegang gemakkelijker maken. 

   

Ongelijke positie   

Overheidsbedrijven hebben 

minder financiële druk. 

Ja, als het daardoor 

uitgesloten bedrijf een 

overheidsbedrijf is. 

Probleem is 

waardevermindering 

overheidsbezit. 

· (deels) privatiseren 

Kartelvorming Nee Toezicht 

Kruissubsidies van 

onderhandse naar aanbestede 

concessiegebieden (is niet 

aangetoond). 

Ja, als het uitgesloten 

bedrijf relatief veel 

onderhandse concessies 

heeft. 

Dit probleem lost zich vanzelf op als 

de gehele markt aanbesteed is. 
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4 Conclusies 

 

De specifieke kenmerken van de OV markt duiden op de aanwezigheid van marktmacht: 

er is een sterke concentratie, er zijn publieke belangen met OV gemoeid en de 
eindgebruiker heeft relatief weinig in te brengen in de markt. Daarnaast zijn er diverse 

drempels die de concurrentie beperken als de nationale ticketintegratie, de WROOV 

systematiek, toegang tot stallingen en materieel en de verplichting personeel over te 
nemen van de oude vervoerder. De centrale vraag is of deze concurrentiebelemmeringen 

het zinvol maken de marktmachtartikelen in te voeren.  

 
In landen waar al langer sprake is van aanbestedingen blijkt dat er in het algemeen sprake 

is van een sterke concentratie en een beperkt aantal biedingen. Toch is nergens in het 

buitenland gekozen voor sectorspecifieke regulering (afgezien van een enkel voorbeeld in 
Denemarken), maar reguleert men de concurrentieverhoudingen via de algemene 

mededingingswetgeving. 

 
Uit de vergelijking met de situatie in andere sectoren blijkt dat tot dusverre alleen 

sectorspecifieke regulering in de telecomsector is ingevoerd, daarnaast zijn ook in de 

electriciteitswet artikelen opgenomen zijn die leiden tot sectorspecifieke regulering. De 
marktvorm in beide sectoren is echter geheel anders dan het OV waar sprake is van 

regionale monopolies, zodat deze markten niet goed vergelijkbaar zijn. 

 
Uit de marktanalyse blijkt dat inwerking stelling van de marktmachtartikelen met name 

op korte termijn een aantal concurrentiebelemmeringen kan opheffen: 

· Het aantal concurrenten wordt in eerste instantie verminderd, waardoor 
toetreding aantrekkelijker wordt voor buitenlandse en/of kleinere Nederlandse 

vervoerders.  

· Doordat de grootste vervoerder(s) uitgesloten is/zijn, wordt in de meeste gevallen 
het voordeel van de zittende vervoerder voorkomen. Hierdoor worden ook de 

marktaandelen van bedrijven versneld gelijker doordat de grootste vervoerder 

marktaandeel verliest. 
· Het mogelijke voordeel van bedrijven die in overheidshanden zijn, valt weg 

indien deze bedrijven uitgesloten worden. Hierdoor ontstaat een eerlijkere 

concurrentie tussen de overblijvende bedrijven. 
 

De inwerkingstelling van de marktmachtartikelen op nationaal niveau heeft echter ook 

belangrijke nadelen. Het aantal concurrenten wordt op korte termijn beperkt, waardoor er 
aanvankelijk juist nadelen zijn van de inwerkingstelling. De Nederlandse markt maakt 

bovendien onderdeel uit van een Europese markt door de aanwezigheid van grote 

Europese partijen. Een deel van de schaalvoordelen wordt op Europees niveau 
gerealiseerd en niet op nationaal niveau. Marktmachtartikelen op nationaal niveau zijn 
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dan minder zinvol. Een extra nadeel is dat de waarde van de uitgesloten bedrijven omlaag 

gaat, waardoor de waarde van overheidsdeelnemingen afneemt (ervan uitgaande dat het 

juist deze bedrijven betreft). 
 

De marktmachtartikelen heffen de genoemde concurrentiebelemmeringen veelal op een 

indirecte manier op. In veel gevallen zijn er ook meer directe manieren mogelijk, zoals 
het (deels) verkopen van overheidsbezit en het direct stimuleren of afdwingen van betere 

afspraken omtrent stallingen, materieel en personeel tussen oude en nieuwe vervoerders.  

 
Op de langere termijn is de verwachting dat ook zonder inwerkingstelling van de 

marktmachtartikelen de concurrentie zal toenemen. Bij meer recente aanbestedingen 

blijkt dat concessiegebieden vaker overgaan naar andere vervoerders. Verder komen er 
gvb’s en wellicht ook spoorbedrijven op de markt als stedelijke concessiegebieden en 

regionale spoorlijnen aanbesteed worden. Tevens zal de eventuele invoering van de 

chipkaart de risico’s voor toetreders verminderen, waardoor de opbrengsten beter 
beheersbaar en zo de Nederlandse markt aantrekkelijker wordt. 

 

Gezien de nadelen van inwerkingstelling van de marktmachtartikelen en de indirecte 
wijze waarop deze concurrentiebelemmeringen opheffen, adviseren we daarom: 

· De concurrentie via andere maatregelen dan de marktmachtartikelen te 

bevorderen. 
· Vooralsnog af te wachten hoe de markt zich de komende jaren ontwikkelt. Na 

2007 zal de markt zich naar verwachting min of meer stabiliseren en bestaat meer 

zicht op de concurrentieverhoudingen. Dan kan opnieuw bekeken worden of de 
marktmachtartikelen in werking zouden moeten treden. 
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Summary in English 

The Dutch ‘Law Passenger Transport 2000’ contains articles that allow the minister of 

Transport to exclude public transport companies that have a dominant position from 

bidding if a concession is publicly tendered. These articles however, are not active yet. 
This report advices the minister if this would be useful by investigating market 

dominance and competition in the market. The research focuses on distortions in the 

competition and answers then the question whether the market dominance articles would 
help to solve these distortions. 

 

The advice is based on various substudies: 
· A description of the market and calculation of market shares under various 

market definitions. 

· An assessment of competition and competitive behaviour in other countries. A 
main conclusion is that in other countries there is no sector specific regulation. 

· A description of regulation in other sectors in the Netherlands as 

telecommunication, electricity etc. 
· Interviews with regional authorities, transport companies and experts. 

 

A series of distortions are identified, that relate to costs of accessing and leaving the 
market, unequal access to information, advantages to scale and unequal positions of 

companies, in particular the position of government owned versus private companies. 

 
It is concluded that the market dominance articles may help to solve some distortions: if a 

large company is excluded, access may become more attractive for foreign and/or smaller 

Dutch companies, the market shares may be equalized more rapidly and possible 
advantages of government owned companies will influence competition to a lesser extent. 

There are however also disadvantages: the number of competitors will be reduced in the 

short term, Dutch companies will be harmed but large European competitors will not be 
harmed while the market is to a large extent a European instead of a Dutch market. In 

addition, activating the articles would result in diminishing the value of government 

owned companies. 
 

ECORYS advises in the end, to stimulate competition by other means than the articles 

and to wait how the market develops in the coming years, before making a final decision. 
 

For more information, please contact: 

ECORYS Transport   Traffic Research Centre, Min. of Transport 
Sytze Rienstra    Peter van der Wilk 

Tel. 00-31-20-6389756   00-31-10-2825037 

E-mail: sytze.rienstra@ecorys.com p.vdwilk@avv.rws.minvenw.nl 
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